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VZTRAJNOST JE REŠITEV 
 

   Mediji prinašajo mnogo negativnih 
novic, ki človeku lahko omajajo upanje. 
In vendar so se naravne katastrofe, 
zločini in vojne dogajali skozi vso 
zgodovino. To so dogodki, ki se 
dotikajo naše večnosti. Posebej so 
tovrstni dogodki v našem času vabilo, 
da razmišljamo o naši krhkosti. 
 

 
 

   Obdani z negativnimi dogodki 
doživljamo negotovost; še toliko 
bolj, ko se staramo in nam čas uhaja 
kot pesek iz rok. Dejansko v tem 
nekako čutimo konec sveta. 
   Ob tem se pojavljajo razni 
''oznanjevalci rešitve'', ki nam kot 
politiki ponujajo (začasne) socialne 
in ekonomske rešitve, ali kot razni 
guruji  naznanjajo tako ali drugačno 

''novo mladost…'' dejansko so to 
puskusi da bi odmislili konec sveta. 
Jezus svari: ''Ne dajte se zbegati. Ne 
slediti jim.''. Jezus jasno pove, da se 
bo to zemeljsko krhko življenje 
končalo, toda on ima na razpolago 
večno srečno življenje, ki ga je nam 
prislužil s svojim žrtvovanjem.  Ni 
se torej treba bati smrti ali konca 
sveta, ampak je treba zaupati 
Jezusu in v zaupanju vztrajati. 
   V moči vere v Jezusa človek lahko 
celo hrepeni po koncu življenja, da 
bi mogel vstopiti v nebeško življe-
nje miru, sožitja in ljubezni. V tem 
hrepenenju si prizadeva za uve-
ljavitev teh vrednot že tu na zemlji. 
Prav zato naš obisk cerkve ni v 
prvi vrsti prošnja za rešitev iz 
stisk tega sveta, ampak 
sprejemanje moči, da bi že tu 
uveljavljali vrednote dobrote in 
ljubezni. S tem se bomo usposa-
bljali, da bi ob smrti iz Jezusovih 
rok znali sprejeti večno srečo. 

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA - med tednom bodo sv. maše v Maranati ob 17.30h 

NEDELJA, 13. 11.  
33. med letom 

Začetek tedna zaporov 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Stanka Antončiča 

PONEDELJEK, 14. 11. 
17.30 za + Agato Stajnko Nikolaj Tavelič, muč 

TOREK, 15. 11.   
17.30 za + Terezijo Čurič Albert Veliki, šk. cer. uč. 

SREDA, 16. 11.  
17.30 

za + Antona Lobenweina 
molitev za družine Marjeta Škotska, kraljica 

ČETRTEK, 17. 11.-  17.00 molitev pred Najsvetejšim za duh. poklice 

Elizabeta Ogrska, red 17.30 - v dober namen 

PETEK, 18. 11.   
17.30 

- v dober namen in v zahvalo  
češčenje Najsvetejšega  Posv. bazilik sv. Petra in Pavla 

SOBOTA, 19. 11.  
17.30 za + Jožefo Jokan Neža Asiška, dev. 

NEDELJA, 20. 11.  
34. med leton 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Marijano Rus  (obl) 

DOBROVC E  

NEDELJA, 13. 11.  
33. med letom 

9.00 za + Kac Jožeta in Kac Štefana 

PETEK, 18. 11.  16.45 za + Klinc Feliksa 

NEDELJA, 20. 11.  
Kristus Kralj vesoljstva  9.00 za + Marjano in Franca Jeza 

KAPLJICA ROSE  
 

Najhujša revščina ni tista v 
denarnici, 

ampak ona, 
v srcu.  
(www pinterest) 

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;   ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 

 
Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
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33. NEDELJA MED LETOM   

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo 
namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali 

›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi!« 
 Lk  21,8 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: bo  v 

ponedeljek, torek in sredo od 7.30h 
- 8.30h v Maranati.  
 

NIKODEMOVI VEČERI 2022 v 
Mariboru bodo še 16. nov. in 23. nov. - 
vsakič zvečer ob 20h v Slomškovi 
dvorani Stolne župnije.  

 

PETA ZAKONSKA skupina ima srečanje 
v ponedeljek, 14. 11. ob 20h v Maranati 

 

TRETJA ZAKONSKA  skupina ima sre-
čanje v petek, 18.11. ob 20.30h v Maranati. 
 

ŠESTA ZAKONSKA  skupina ima sre-
čanje v soboto, 19.11. ob 19.00h v 
Župnjišču. 

 

TEDEN ZAPOROV: 13. - 19. 11. 
 Letošnje geslo se glasi: 'Hvala za.' To 
naj kristjanom pomaga povečati skrb 

za potrebe zapornikov, njihovih 
svojcev in žrtev kaznivih dejanj. Vsak 

dan bo molitev v ta namen. 
 

 SVETOVNI DAN UBOGIH, 13. nov.  
Po besedah papeža Frančiška je krist-
janom ravno misel na uboge odlična 
priprava na praznik Kristusa Kralja.  

 

ČUDEŽNO OZDRAVLJENJE 

   Bilo je 29. maja 2012 v Lyonu. 
Družina Tran je bila pred tem, da se 
preseli v Nico. Za slovo od prijateljev 
so starši Emmanuel in Nathalie skupaj 

z dvema hčekama Lou-
Anh in Mayline pripra-
vili majno večerno 
slovesnost. Med večerjo 
je 3-letna Mayline začela 
silno kašljati. Deklica je 

požrla kos hrane, ki se je zataknil v 
požiralniku  in  blokiral  dihalno  pot.   

Otrok se je dobesedno zadušil.  
   Reševalci so bili hitri. Starši so upali  
na rešitev, medtem ko so zdravniki 
izgubljali upanje. Rentgentske slike so 
bile izredno slabe. Možgani so se 
skrčili. Nekateri zdravniki so predlagali 
prekinitev nudenja pomoči, ker ni bilo 
nobenega znamenja za rešitev. 
   Istočasno, ko se je vse to dogajalo v 
bolnišnici, so starši goreče molili. 
Novica je šla hitro naokoli. Ena mama 
od Maylinine vrstnice je predlagala 
devetdnevnico v čast božje služabnice 
Pauline Jaricot. Starši celega razreda 
so molili. Zadnji dan devetdnevnice so 
se zbrali k sv. maši vsi starši in otroci 
skupine iz vrtca, kamor je hodila 

Mayline.  
    V bolnišnici 
aparati pri 
Mayline niso 
več zaznavali 
valovanja v 

možganih. Zdravniki so si bili enotni, 
da se otrok nikoli ne bo prebudil iz 
kome.  
   2. julija sta Emmanuel in Nathalie šla 
na obisk k otroku kot običajno. Ob 
pogledu na hčerko sta bila zaprepadena. 
Njene oči so bile polne življenja, obraz 
je izžareval veselje. Zdravnik je rekel: 
''Nobene nove terapije nismo upora-
bili. Vidimo samo, da se stanje otroka 
ne ujema z dokumenti kliničnih 
obravnav.'' Počasi se je Mayline 
prebudila iz kome in sedla. Starša sta 
doživela izredno srečo. Stanje Mayline 
se je vsak dan izboljšalo in hitro je 
začela normalno življenje. Za primer 
Mayline je zdravniško osebje leta 2014 

izdalo dokument, da ozdravljenje  tega  
otroka znanstveno ni razložljivo.  
   Dobri dve leti pozneje je Mayline šla 
k verouku in je katehet vprašal. ‘’Ali 
kdo pozna Jezusa?’’ Vsi so molčali, 
Mayline pa je odločno dvignila roko in 
rekla: ‘’Poznam ga. On me je rešil.’’ 
   Nekateri so postavljali vprašanja: 
‘’Zakaj ta otrok?, zakaj pa ne vsi?’’ Oče 
je rekel: ‘’Mi si tega vprašanja ne 
postavljamo. Mi se Bogu preprosto 
zahvaljujemo.’’  
26. maja 2020 je Cerkev otrokovo 
ozdravitev priznala kot resnični čudež 
na priprošnjo božje služabnice 
Pauline Jaricot. Slednja je bila razgla-
šena za blaženo 22. maja 2022 v Lyonu.  

www.famillechretienne.fr 
 
 

BL. PAULINE JARICOT  je bila 
rojena leta 1799 v Lyonu. 
Leta 1825 je ustanovila 
molitveno navezo Živega 
rožnega venca, ki se je 
razširil po svetu in ga 

poznamo tudi pri nas. Umrla je leta 
1862. Zgornji čudež je bil tudi podlaga 
za njeno razglasitev za blaženo.  
 
 

PROŠNJA ZA UBOGE 
 

Hvaležni smo ti, Gospod,  
da po svojem Sinu deliš ljubezen 
z vsakim možem in vsako ženo.  
 

Z močjo svoje ljubezni,  
ki izvira iz srca Svete Trojice 
nakloni, da bodo naša življenja 
bogata na delih usmiljenja in 
sočutja do bratov in sester, 

ki so v pomanjkanju.  
 

Naj bo današnja Cerkev,  
po zgledu prvih krščanskih 
skupnostih  
- sposobna deliti dobrine;  
- sposobna v obrazih stiskanih 
bratov in sester prepoznati obraz 
Tvojega križanega in od mrtvih 
vstalega Sina;  
- sposobna deliti kruh in čas 
s tistimi, ki proseče stegujejo 
roke in prosijo solidarnosti.  
 

To te prosimo po Mariji,  
zvezdi nove evangelizacije.  
Ona ni nič prosila zase,  
ampak je sprejela Tvoj dar  
ter ga dala naprej; 
in tisti, ki so ga sprejeli,  
so postali Tvoji otroci.  

www.saintefamille64.org 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

STROKA: ''Imate zelo umazane noge. 
Umijte si jih,'' reče ortoped pacientu. – 
''Ja, to mi govori tudi moja žena.'' – ''In 
zakaj si jih torej ne umijete?'' – ''Hotel 
sem slišati, kaj o tem meni stroka.'' 
 

HUJŠANJE - ''Vse sem že poskusila, pa 
vendar nič ne shujšam.'' – ''Morda pa bi 
bilo boljše ne vsega poskušati.'' 
 

TAXI: France pijan sede v taxi. ''Kam 
želite?, vpaša taksist.- ''Na glavni trg.'' 
– Taksist: ''Na glavnem trgu ste.'' – 
France potegne ven 20 € mu jih da in 
reče: ''Drugič pa ne vozite tako hitro.'' 


